
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายสาระสําคัญ 
ของร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติม  คําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม   

กระบวนการและข้ันตอนการออกเสียง  และการจัดสรรเวลาออกอากาศ 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๒  และ
มาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๗/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติม  คําอธิบาย
หลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม  กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง  และการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ร่างรัฐธรรมนูญ”  หมายความว่า  ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น

และต้องจัดให้มีการออกเสียง 
“ออกเสียง”  หมายความว่า  การออกเสียงประชามติในประเด็น  ดังนี้   
(๑) ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ....  ทั้งฉบับ   
(๒) ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ   

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า  เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ   
สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า  ในระหว่าง  ๕  ปีแรก  นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 

“วันออกเสียง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติตามประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตของกรุงเทพมหานคร 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“สถานี”  หมายความว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ   
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“สถานีอื่น”  หมายความว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มิใช่ของรัฐและให้รวมถึง  
วิทยุชุมชนและสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวีด้วย 

“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

“ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)”  หมายความว่า  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  
หรือคําสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ครอบคลุมถึงหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหรือมีความจําเป็น 
ต้องยกเว้นการปฏิบัติหรือย่นระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ซึ่งไม่ขัดแย้งกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติ
เป็นรายกรณี 

ข้อ ๕ ในการดําเนินกิจกรรมตามหมวด  ๑  ให้สํานักงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 

ในกรณีจําเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้ออกคําสั่งและให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินอัตราท้ายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ 

หมวด  ๑ 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 
 

ข้อ ๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายสาระสําคัญของ 
ร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติมและคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม  ให้สํานักงาน
ดําเนินการจัดพิมพ์และส่งร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติม  
และคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมโดยเร็ว   

ข้อ ๗ ให้สํานักงานส่งเอกสารตามข้อ  ๖  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตามบัญชีจัดสรรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ข้อ ๘ เม่ือพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับเอกสาร  
ตามข้อ  ๗  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมายศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  ดําเนินการ  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) กรณีอําเภอใดมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  จํานวนหนึ่งแห่ง   
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสนับสนุนและดําเนินการให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา  
ประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  ติดตามผลการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  
ประเด็นเพิ่มเติม  และคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมในเขตอําเภอนั้น 

(๒) กรณีอําเภอใดมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  มากกว่าหนึ่งแห่ง 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการแบ่งมอบภารกิจ  และสนับสนุนให้ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  แต่ละแห่งติดตามผลการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ  
คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติม  และคําอธิบายหลักการและเหตุผล 
ของประเด็นเพิ่มเติมในเขตอําเภอนั้น   

(๓) เม่ือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  ตาม  (๑)  และ  (๒)  ติดตามพบว่า
เขตพื้นที่อําเภอใดได้รับร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติม  
และคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมแล้ว  ให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ 

ข้อ ๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานผลการจัดส่งเอกสาร
ตามข้อ  ๘  ให้สํานักงานทราบ 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการ  
ขั้นตอนและวิธีการออกเสียง  อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) ความสําคัญของการออกเสียง 
(๒) รูปแบบ  แนวทาง  และวิธีการออกเสียง   
(๓) การเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิออกเสียง 
(๔) สาระสําคัญอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานจัดส่งเอกสารตามข้อ  ๑๐  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  (ศส.ปชต.)  เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในเขตจังหวัด 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนสามารถดําเนินการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการและกําหนดเวลาในการจัดให้มีการออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ  คําอธิบายและสาระสําคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเพิ่มเติม  และคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงของหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนอาจจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
การออกเสียง  หรือสนับสนุนรางวัลในการจัดกิจกรรมการออกเสียงได้  ตามแนวทางที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด   
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หมวด  ๒ 
การจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

 
 

ข้อ ๑๓ การจัดสรรเวลาออกอากาศตามระเบียบนี้  เป็นการจัดให้โดยการสนับสนุนของรัฐ
ผู้รับการจัดสรรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ข้อ ๑๔ การจัดสรรเวลาตามระเบียบนี้  ให้กระทําได้นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้จนถึง  
วันก่อนวันออกเสียงประชามติหนึ่งวัน 

ข้อ ๑๕ กําหนดวันออกอากาศและระยะเวลาท่ีแต่ละฝ่ายได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามข้อ  ๑๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถานีจัดสรรเวลาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุม  ผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  

ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และผู้บริหารสูงสุดของสถานี  เพื่อชี้แจงและกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
เวลาออกอากาศ   

เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  และการแสดง 
ความคิดเห็น  ตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของสถานีอื่นเข้าร่วมประชุมตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศกําหนดจํานวนคร้ังของการจัดสรรเวลาและ
ห้วงการจัดสรรเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๑๙ การจัดสรรวันและเวลาออกอากาศในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองการออกเสียง
ให้สถานีจัดสรรเวลาออกอากาศ  ดังนี้ 

(๑) สถานี  ดําเนินการออกอากาศในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

(๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง  ในช่วงระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐  นาฬิกา 
(๓) สถานีวิทยุโทรทัศน์  ในช่วงระหว่างเวลา  ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐  นาฬิกา   
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอความร่วมมือสถานีอื่นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๙  ได้โดยอนุโลม   
ข้อ ๒๑ การจัดสรรเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นโดยสถานี 

ต้องคํานึงถึงการให้โอกาสแต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นโดยเท่าเทียมกัน   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้เก่ียวกับจัดสรรเวลาการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็น 
โดยสถานีอื่นโดยอนุโลม 

ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการออกเสียงประชามติให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย  
การแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญส่ง  น้อยโสภณ 
กรรมการการเลือกตั้ง  ทําหน้าที่แทน   

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


